Årsmöte 2017
Öckerö Hamn & Fiskareförening inbjuder till ordinarie
årsstämma den 8 April, kl 10.00
i Tönns Annas vid hembygdsgården.
Ärenden som ska behandlas på årsstämman framgår av
dagordningen och innehåller även en punkt avseende
stadgeändringar med anledning av beslutade ändringar i lag om
ekonomiska föreningar.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast
den 6 April, dessa skickas till eller lämnas in på hamnkontoret.
Hamnen bjuder på lunch så vi behöver veta senast den måndag 3
April vilka som kommer.
Anmälan görs till hamnkapten 0706903298, Hamnkontoret
966634 eller
info@ockerohamn.se

Välkomna
Styrelsen
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Dagordning
Ordinarie föreningsstämma2017-04-08
Öckerö Hamn&Fiskareförening
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande resp vice ordf för stämman
Val av sekreterare för stämman
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Verksamhetsbeskrivning 2016
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10.

Beslut om hur uppkommen vinst ska disponeras

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12.

Val av
a. Ordförande på ett år
b. Styrelseledamöter på två år
c. Revisorer och revisorsersättare på ett år
d. Ledamöter i valberedning på ett år

13.

Ersättningar

14.

Stadgeändring. Med anledning av ändringar i lag om ekonomiska föreningar. Förslaget finns
att tillgå på hamnkontoret samt kommer att delges på stämman.

15.

Motioner

16.

Övriga ärenden

17.

Stämmans avslutande
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FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I NUVARANDE STADGAR

- att behandlas vid Öckerö Hamn- & Fiskareförenings föreningsstämma 2017-04-08

Med anledning av beslutade ändringar i lag (1987:667) om ekonomiska föreningar behöver
vissa ändringar och tillägg göras i föreningens stadgar. Föreslagna förändringar är skrivna
nedan med fet kursiv stil i skuggat fält.
§ 4 – tillägg om medlemsförteckning i ett fjärde stycke

Föreslagen lydelse:
Styrelsen ska föra förteckning över föreningens medlemmar på det sätt som stipuleras i 3 kap,
6 § lagen om ekonomiska föreningar.
§ 9, första stycket om tid för revisionsberättelse och revisionsmaterialets tillgäng-lighet för
revisorerna

Föreslagen lydelse:
Föreningens räkenskaper jämte styrelsens förvaltningsberättelse ska vara tillgänglig för
revisorerna senast 6 veckor före föreningsstämman. Senast 3 veckor före föreningsstämman
ska revisorerna avge sin revisionsberättelse. Revisorerna …… ………… påfordrat.

Kommentar:
Idag gäller 1 månad resp 14 dagar före föreningsstämman.
§ 12 ifråga om tidpunkt för kallelse till ordinarie resp extra föreningsstämma och
hur kallelse och annan väsentlig information ske

Föreslagen lydelse:
Senast …………………..…… röstberättigade. Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningsstämma
ska ske genom anslag på hamnkontoret och publicering på föreningens hemsida samt via post
till varje medlem tidigast 6 resp senast 2 veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse via e-

post kan ske i de fall där
så har överenskommits med medlemmen.

Kallelse till extra föreningsstämma får inte utfärdas förrän en föregående föreningsstämma
hållits. I de fall beslut ska fattas vid två föreningsstämmor för att
bli giltigt, ska i kallelsen till den andra föreningsstämman anges det beslut som den första
stämman har fattat.
Då förslag till stadgeändring föreligger, ska i kallelsen anges de ändringsförslag som ska
behandlas.
Andra meddelanden av väsentlig betydelse ska bringas till medlemmarnas känne-dom genom

anslag på hamnkontoret, publicering på föreningens hemsida, ev.
informationsbrev via post eller e-post och/eller ev. annons i lokalpress.
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Kommentar:
Enligt nuvarande stadgar ska kallelse till ordinarie föreningsstämma ske tidigast
4 och senast 2 veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske tidigast 2 och
senast 1 vecka före stämman samt tidigast 14 dagar efter ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ifråga om beslut avseende stadgeändring

Nuvarande lydelse:
Beslut om stadgeändring fattas av föreningsstämman och är giltig om samtliga
röstberättigade i föreningen har förenat sig om detta. Beslut om stadgeändring blir även
giltigt om det har fattats vid två på varandra följande stämmor och vid den senare stämman
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande, eller den högre majoritet som lagen om
ekonomiska föreningar ibland kräver.

Föreslagen lydelse:
Beslut om stadgeändring fattas av föreningsstämman och är giltigt om minst

2/3 av de röstande stödjer beslutet, såvida det inte enligt lag krävs att ett beslut ska fattas vid
två stämmor för att bli giltigt.
Kommentar:
Föreslagen ändring är inte tvingande, men möjlig med hänsyn till lagens nya lydelse. Om detta
förslag inte antas, bör en omformulering dock göras av lydelsen
i § 16 första meningen för att undvika missuppfattning, så att texten ”…. är giltig om samtliga
röstberättigade i föreningen …..” utbytes mot ”är giltig om samtliga röstande har förenat sig
om detta”.
§ 14 ifråga om vinstfördelningsgrunder

Föreslagen lydelse:
Sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond samt med beaktande av
bestämmelserna i 10 kap 2 § lagen om ekonomiska föreningar, skall fritt eget kapital, enligt
den av föreningsstämman fastställda balansräkningen,
– fonderas och/eller
– överföras i ny räkning och/eller
– utgå som utdelning på inbetalda medlemsinsatser enligt 10 kap 2 §, sista
stycket lagen om ekonomiska föreningar och/eller
– fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de likvider de under året erhållit från föreningen och/eller
– användas för i 10 kap 8 § lagen om ekonomiska föreningar angivet ändamål
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